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Leerling in beeld 
In januari worden ook dit schooljaar vanaf 
groep 3 weer toetsen afgenomen. Dit 
schooljaar nemen wij de toetsen af van 
Leerling in beeld. Leerling in beeld 
vervangt de Citotoetsen 3.0 en is het 
nieuwe observatiesysteem van Cito. De 
leerlingen maken op papier of digitaal 
toetsen voor Rekenen & Wiskunde, 
Taalverzorging en Begrijpend Lezen. Ook 
de afname van de leestoetsen DMT en AVI 
worden ingevoerd in Leerling in beeld om 
een compleet beeld van de groei van de 
kinderen te krijgen. De scores van deze 
toetsen worden omgezet in een grafiek. 
Deze grafiek laat de groei van kinderen 
zien.  De leerkracht bespreekt tijdens de 
10-minutengesprekken de ontwikkelingen 
van uw kind.  
Linda Vaartjes 
Intern begeleider 
 

Kerstactie 
De inzameling voor de kerstactie was een 
groot succes. Er zijn veel producten 
gedoneerd. Dit jaar ook door de andere 
scholen in het dorp, dus echt met elkaar 
voor Erica! Iedereen bedankt voor de 
bijdrage; fijn dat we dit met elkaar kunnen 
doen. 

 

 

Schoolschaatsen 
Groep 7 en 8 zijn vorige week dinsdag 
naar de ijsbaan in Emmen geweest om 
daar een uur te schaatsen. Dit was 
lachten, gieren, brullen, vallen en weer 
opstaan! De kinderen hebben het erg leuk 
gehad en er waren een paar goede 
schaatsers bij! 

 
 
Social Schools 
We zien dat veel ouders zich al hebben 
aangemeld voor Social Schools. Mocht u 
dit nog niet hebben gedaan, wilt u dit dan 
deze week nog doen? Vanaf de 
kerstvakantie gaat alle digitale 
communicatie vanuit school via deze app. 
 

Meubels 
Vanaf morgenmiddag 13 uur kunt u de 
meubels die u gekocht heeft van school 
ophalen. Dit kan tot 16.45 uur. 
Vrijdagochtend tot 12 uur kan dit ook nog. 
Mocht u hier vragen over hebben, dan 
kunt u een mail sturen naar a.bosma@oo-
emmen.nl of even bellen met school. 
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Kerstbakjes 
De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben 
prachtige kerstbakjes gemaakt, ieder naar 
hun eigen smaak. Dat levert veel variatie 
op en natuurlijk veel gezelligheid in de 
klas. Het was mooi te zien hoe kinderen 
met elkaar gingen delen en samenwerken, 
zodat iedereen een resultaat naar eigen 
tevredenheid kon maken. De school ruikt 
nu helemaal naar dennenboom!  
 

Activiteiten in de kerstvakantie 
Er worden weer verschillende activiteiten 
vanuit de Brede School georganiseerd in 
de kerstvakantie.  
 
Kerstfotospeurtocht 
Er is voor alle kinderen in de gemeente 
Emmen een KerstVakantieFotoZwerftocht 
gemaakt, die ze alleen, met 
vriend(inne)tjes en met familie kunnen 
doen. De speurtocht kan vanaf iedere plek 
gestart worden. Zie bijlage. 
Winterwonderland  
Deze activiteit vindt plaats in de 
sporthallen in de verschillende dorpen in 
samenwerking met Jordi van de Werff, in 
de eerste week van de vakantie. Zie 
bijlage.  
  
Schaatsen in Kardinge  
Op 18 januari, vertrek vanuit Zandpol rond 
13.15 uur (schaatstijd is van 14.30 tot 16 
uur). Zie bijlage. 
 

Muziekinstrumenten sponsorloop 
Van het bedrag dat is opgehaald tijdens de 
sponsorloop hebben we een hele doos vol 
met instrumenten gekocht. Van het overige 
geld is een cheque gemaakt die de 
Oekraïneschool (ECA) gaat besteden aan een 
boekenkast en boeken. Op woensdag 11 
januari gaat de leerlingenraad deze spullen 
naar de school brengen. We zullen veel 
kinderen blij maken met al deze spullen! 
 

 

Belangrijke data in januari 
9 Kinderen weer naar school: 

nieuwjaarsborrel! 
 
Start thema school en werk 
 
DOC-cursus 

11 Leerlingenraad brengt de 
muziekinstrumenten naar de 
Oekraïneschool 

12 Eerste brief verkiezingen MR 

23 Start toetsen Leerling in Beeld 

24 Ontruimingsoefening ’s middags 
onder schooltijd 

26 Leerlingenraad 

30 Laatste week Leerling in Beeld 

 
 

Wij wensen u als team 
van de Anbrenge een 
ontzettend gezellige en 
fijne kerstvakantie. 
Bedankt voor de 
samenwerking het 
afgelopen half jaar.  
Een gelukkig 2023! 
 
Albertien, Fokje, Patricia, 
Bart, Martijn, Mariëlle, 
Alexandra, Natasja, 
Linda en Aaltje 
 

 
 


